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Presentaties theaterlessen
Iedere week krijgen alle leerlingen van de Apollo 11 theaterles. De kinderen willen graag aan u laten zien
wat zij hier leren. Bij het aanmaken van de agenda in Parro waren de data voor de
theaterlesvoorstellingen nog niet bekend, dus bij deze willen we u deze momenten laten weten. We
laten u op tijd weten wat het exacte tijdstip zal zijn.
•
•
•

Cluster 1 en cluster 6/7: woensdag 17 november
Cluster 2/3 en cluster 8: woensdag 16 februari
Cluster 4/5: woensdag 13 april

Fietsen die blijven staan
We merken de laatste tijd dat er regelmatig fietsen blijven staan in de fietsenstalling. Dit is niet erg,
maar we willen u wel laten weten dat er regelmatig jongeren ’s avonds en in het weekend op het
schoolplein zijn. Dat gaat heel vaak goed, maar ze zijn niet altijd even voorzichtig met de fietsen die in
de fietsenstalling staan. Zeker in het weekend (als er nog minder toezicht is dan doordeweeks), kan dit
nog wel eens leiden tot beschadigingen aan de fietsen.

Pleinwacht herfst- tot kerstvakantie
Over twee weken is het herfstvakantie. Dat betekent dat het nieuwe pleinwachtrooster van de herfsttot de kerstvakantie weer gevuld kan worden. Iedereen die een link heeft ontvangen kan weer zelf
zijn/haar beschikbaarheid invullen. Mocht u wel één of meerdere keren pleinwacht willen lopen, maar
geen link hebben, dan kunt u ook mailen naar marie-louise.bijl@spoutrecht.nl. Het is fijn als u dan direct
uw beschikbaarheid doorgeeft. Alle ouders die in de afgelopen periode pleinwacht hebben gelopen,
ontvangen komende week een mail over de afhandeling van de vrijwilligersvergoeding.
We zijn heel blij dat we op deze manier de tussenschoolse opvang kunnen blijven organiseren.
Blij nieuws
Woensdag 29 september hebben (juf) Laura en
Jeroen een dochter gekregen. Ze heet Fiene en
haar grote broer Joes is heel trots op zijn zusje.
Het gaat met alle vier heel goed.
Van harte gefeliciteerd! En geniet van alle
mooie, nieuwe ervaringen!
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‘Touren’ op wielen

Maximaal op wielen – let’s get together’
Zoals u misschien weet, is vorig jaar een van de ouders van de Apollo 11 overleden aan
borstkanker. Eveline was een geliefde lady van onze Ladies Circle De Haar. Om haar te
gedenken, organiseren wij als Ladies Circle een kleinschalige actie om geld in te zamelen
voor borstkankeronderzoek. Voor deze actie willen we u van harte uitnodigen.
Op zondag 17 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur is er een ‘tocht op wielen’ voor ouders
en kinderen in het Maximapark. Alle kinderen en ouders van de Apollo 11 zijn welkom om
met ons mee te ‘touren’ op wielen.
De kinderen mogen onder begeleiding van hun ouders op de skates, steps of anderszins
'op wielen' het Lint rond. De afstand en route mag u zelf bepalen. Dit is mede afhankelijk
van de leeftijd van uw kind.
Hebben jullie zin om mee te rollen? Schrijf jullie dan in voor onze actie door te doneren via
deze link bij Pink Ribbon. Daarbij kunnen jullie je ook laten sponsoren door deze pagina te
delen met jullie familie, buren, vrienden en bekenden.
Op 17 oktober zijn jullie vanaf 14.00 uur welkom bij de ingang van het Lint ter hoogte van
zwembad Fletiomare. Na aanmelding krijgen jullie als gezin een kleine attentie mee en
kunnen jullie aan de 'rol!' En natuurlijk is het extra gezellig om met meerdere gezinnen van
school samen te rollen… “Let’s get together”
En.. het is extra mooi als jullie een roze effect aan jullie outfit toevoegen, in het kader van
Pink Ribbon.
Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op via lc60secretariaat@gmail.com
We hopen velen van u te zien op 17 oktober.
Hartelijke groet,
Ladies Circle De Haar
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Avondvierdaagse
Tijdens de afgelopen avondvierdaagse hebben twee oud leerlingen van de Apollo 11 meegelopen. Zij
hadden vanuit hun studie de opdracht om een nieuwsbericht te schrijven over een activiteit in
Vleuten/De Meern. We vinden het leuk om u te laten lezen wat zij hierover geschreven hebben.
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